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Cofinanciering Interreg project ENCORE-2
Geachte directie,
Uw subsidieaanvraag van 19 november 2019 voor uw project ENCORE-2 hebben wij op 19
november 2019 ontvangen. Het gaat om een aanvraag voor een projectsubsidie 2020-2022 ter
grootte van € 44.795,50 ten behoeve van activiteiten waarmee u bijdraagt aan het provinciale
doel: valorisatie en versterking van de economie in Zuid-Holland of op het stimuleren van
duurzame energie. Projecten zullen dan ook een bijdrage moeten leveren aan het toepasselijke
vigerende provinciale beleid op het gebied van economie en energie en aan de Economische
Agenda Zuidvleugel incl. onderliggende uitvoeringsprogramma. In deze brief leest u ons besluit
op uw subsidieaanvraag. U vindt de toetsingsdocumenten op www.zuid-holland.nl/subsidies.

Bezoekadres

Besluit
1. Wij verlenen u -onder voorbehoud- een projectsubsidie 2020-2022 ter grootte van maximaal
€ 44.795,00 (€ 44.795,50 afgerond naar beneden) voor de uitvoering van uw project
ENCORE-2, waarbij de BTW niet subsidiabel is.

Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.

Overwegingen
Wij verlenen deze subsidie onder voorbehoud dat het positieve besluit van de Interreg 2 Seas
Monitoring Committee door ons is ontvangen. Na ontvangst van deze goedkeuring vervalt het
voorbehoud en is deze beschikking definitief. U dient een afschrift van dit positieve besluit naar
ons toe te sturen.

De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.

Wij verstrekken deze subsidie onder toepassing van artikel 1.2 lid 2 sub c van de
Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland. Hierbij gelden de volgende overwegingen:
Marine Energy -ofwel opwek van duurzame energie, gebruikmakend van de eigenschappen van
rivieren en zeeën/oceanen (stroming, zoet-zout gehalte, getijden, golven, open oppervlakte,
drijfvermogen, et cetera) biedt grote kansen voor landen als Nederland met een lange kust en
vele (rivier)delta’s.

Verzonden op 17-03-2020
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Er zijn verschillende technieken in ontwikkeling om deze energie te produceren. Het voordeel van
veel van deze technieken is dat ze niet afhankelijk zijn van zon of wind, maar continu kunnen
leveren.
Om deze technieken binnen afzienbare termijn op grote schaal in te kunnen zetten is het van
belang om deze technieken nu te testen. Vanuit een kleinschalig en beheersbare omgeving naar
een demonstratie in een realistische setting, waarbij naar de technologie ook wordt gekeken in
een businesscase, financieringsmogelijkheden, governance, et cetera.
In het project ENCORE-2 worden vier verschillende innnovaties betrokken. Binnen drie jaar zullen
de volgende stappen worden doorlopen:
1) testen van apparatuur in ‘real sea’ omstandigheden, inclusief onderdelen en
subsystemen;
2) betrouwbaarheid en prestatie van de apparatuur verbeteren door gestructureerd
ontwikkelproces;
3) bouwen van een waardeketen op maat gericht op installatie, operatie en onderhoud;
4) transporteren van offshore geproduceerde energie naar het vaste land;
5) ontwikkeling van standaarden en certificering om commerciële financiering te
faciliteren.
Voor de verduurzaming van industrie zet de Provincie Zuid-Holland onder andere in op het
uitfaseren van fossiele energiebronnen en deze te vervangen door duurzame bronnen. Veel meer
opwekking van elektriciteit door middel van windturbines op zee en andere drijvende vormen offshore en nearshore- zijn hiervoor nodig. Ook faciliteert de Provincie Zuid-Holland actief de
benodigde ruimtelijke behoeften voor aanlanding, opslag en conversiefaciliteiten. Kennisdeling
over technieken en innovatie is belangrijk. Deze technieken kunnen bijdragen aan meervoudig
ruimtegebruik op zee en kunnen de ecologie verbeteren. Het doel en de focus van het project
ENCORE-2 sluiten goed aan bij de doelen die worden gesteld in de EnergieAgenda Watt
Anders?! (Innoveren in de Delta). De Provincie Zuid-Holland werkt graag mee aan de
ontwikkeling en opschaling van nieuwe technieken om duurzame energie op te wekken en zijn er
trots op als deze activiteiten ín Zuid-Holland plaatsvinden.
Verenigbare staatssteun
Wij verstrekken deze subsidie onder toepassing van artikel 25, categorie ‘industrieel onderzoek’,
Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën
steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar
worden verklaard (PbEU L 187). Dit houdt in dat uw subsidie staatssteun betreft die verenigbaar
is met de interne markt en derhalve is toegestaan. Hierdoor zijn onze vereenvoudigde
verantwoordingsarrangementen voor subsidie niet van toepassing ten aanzien van de wijze
waarop u verantwoording over uw subsidie moet afleggen.
Bevoorschotting
Voorschotten worden per projectjaar betaald op basis van de voorgangsrapportages en de
betaalbrief van het Joint Secretariat (hierna JS). Dit zijn in totaal 3 termijnen van € 11.945,00 voor
de respectievelijke jaren 2020, 2021 en 2022.
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Activiteiten en prestaties
U voert conform het bij de aanvraag meegezonden projectplan de activiteiten uit. Het JS is belast
met het monitoren van de in de projectplan genoemde activiteiten.
De totale kosten inclusief de niet-subsidiabele kosten bedragen € 246.807,14 exclusief BTW.
Looptijd
De subsidiabele activiteiten vangen aan op 1 januari 2020 en worden afgerond op 30 juni 2022.
Verplichtingen
Ter raadpleging vindt u de algemene subsidieverplichtingen, die aan de subsidie zijn verbonden,
op www.zuid-holland.nl/subsidies onder ’Subsidie ontvangen: wat nu?’.
A. Meldingsplicht
Als de uitvoering van uw activiteit anders verloopt dan verwacht, dan moet u dit melden. Deze
meldingsplicht heeft u in elk geval in de volgende situaties:
 U kunt de aangegeven activiteiten niet of niet geheel uitvoeren of doet dit op een andere
wijze of met andere middelen;
 U kunt de activiteit niet binnen de hiervoor gestelde looptijd uitvoeren;
 U kunt niet of niet geheel voldoen aan de specifieke subsidieverplichtingen.
 U meldt wijzigingen in uw begroting, conform het Controleprotocol.
U dient deze meldingen schriftelijk te doen en kunt hierbij gebruik maken van het
meldingsformulier op www.zuid-holland.nl/subsidies onder ’Subsidie ontvangen: wat nu?’.
Wanneer u wijzigingen niet tijdig meldt, gaan wij over tot handhaving. Hiervoor hebben wij beleid
vastgesteld. U vindt deze beleidsregel op www.zuid-holland.nl/subsidies onder ’Subsidie
ontvangen: wat nu?’. Dit kan betekenen dat wij de subsidie korten als gevolg van het niet tijdig
melden van de wijziging.
B. Specifieke verplichtingen
U stuurt ons een kopie van het contract met het JS binnen 30 dagen na dagtekening van dit
contract.
C. Verplichtingen bijhouden administratie
Wij stellen een aantal eisen aan de verantwoording van ons subsidiegeld, omdat wij zorgvuldig
willen omgaan met onze financiën. Daarom houdt u – op grond van artikel 4:37, eerste lid,
onderdeel b van de Awb – een administratie bij van aan de activiteiten verbonden baten en
lasten.
D. Verplichtingen bij subsidievaststelling
U moet uw aanvraag tot subsidievaststelling uiterlijk 30 december 2022 indienen ter attentie van
bureau Subsidies, maar als het project eerder is afgerond eveneens binnen 6 maanden na
afronding van dit project. Wij verwijzen u voor het postadres van het Provinciehuis naar pagina 1
van deze brief.
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In het Controleprotocol vindt u de eisen waaraan uw aanvraag tot vaststelling moet voldoen. U
vindt het Controleprotocol op www.zuid-holland.nl/subsidies onder ’Subsidie ontvangen: wat nu?’.

Wij vragen u hierbij uw speciale aandacht voor de volgende punten:
a. De werkelijke baten en lasten van de activiteiten zijn bepalend voor de hoogte van het
uiteindelijke subsidiebedrag. Wij subsidiëren 15% van de werkelijke subsidiabele lasten van
de Zuid-Hollandse deelnemers met een maximum van € 44.795,00.
b. Wij zullen de subsidie nooit hoger vaststellen dan het maximaal verleende subsidiebedrag.
Wel kan een lager subsidiebedrag worden vastgesteld. Redenen daartoe zijn onder meer:
 De activiteiten zijn niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd.
 Bij de vaststelling blijkt dat u niet heeft voldaan aan bovengenoemde meldingsplicht
(artikel 18, tweede lid van de Asv).
En indien de werkelijke subsidiabele kosten per activiteit lager uitvallen, verlagen wij naar rato
de provinciale subsidie. Ook als er meer inkomsten zijn dan begroot, zal de subsidie
eveneens naar rato lager worden vastgesteld.
Overige bepalingen
A. Publiciteit
Wij willen graag dat mensen zien dat wij uw activiteiten subsidiëren. Wilt u in uw publicitaire
uitingen vermelden dat deze activiteiten mogelijk zijn gemaakt met steun van de provincie
Zuid-Holland?
B. Openbaar Subsidieregister en Provinciale website kennisgevingen Europese Commissie
De openbare informatie uit deze beschikking is opgenomen in ons openbaar subsidieregister:
www.zuid-holland.nl/subsidies onder Openbaar Subsidieregister. In dit register vermelden wij
de hoogte van de subsidie en de naam van de subsidieontvanger. Adresgegevens en
bankrekeningnummers worden ter bescherming van de privacy echter niet opgenomen.
Conform artikel 11 AGVV verstrekken wij de Europese Commissie beknopte informatie over
deze vrijgestelde steunmaatregel en rapporteren wij jaarlijks over de uitvoering van de
steunmaatregel aan de Europese Commissie. Conform artikel 9 AGVV wordt bedoelde
informatie, waaronder een link naar deze beschikking, opgenomen op de nationale
staatssteunwebsite (voor subsidiebedragen van meer dan € 500.000,00) of de proviciale
staatssteunwebsite (voor bedragen onder de € 500.000,00).
C. Registratie ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking
Voor de provinciale registratie ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij
subsidieverstrekking hebben wij beleid vastgesteld. U vindt deze beleidsregel op
www.zuid-holland.nl/subsidies onder ’Subsidie ontvangen: wat nu?’.
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Bezwaarprocedure
U kunt binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van dit besluit bezwaar maken,
volgens artikel 7:1 van de Awb. Dit kan door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij
Gedeputeerde Staten t.a.v. het Awb-secretariaat onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de
linkerbovenhoek van de envelop en het bezwaarschrift. Wij verwijzen u voor het postadres van
het Provinciehuis naar pagina 1 van deze brief.
Contact
Wij willen uw vragen, wijzigingen en meldingen graag snel afhandelen. Wilt u daarom altijd het
DOS-nummer vermelden, dat u rechts bovenaan deze brief vindt? Graag indienen ter attentie van
bureau Subsidies. Wij verwijzen u voor het postadres van het Provinciehuis naar pagina 1 van
deze brief.
Tot slot
Wij danken u voor uw bijdrage aan onze doelen door de uitvoering van uw project ENCORE-2.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,
D.E.P. Morrison
Hoofd Economische Zaken
Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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